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Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag d. 20. marts 2010 kl. 17.00 
 
Til stede: 

Lotte Langhoff (LL), Peter Østerballe Christensen (PØ), Betina Boysen (BB), Mikkel Clausen 
(MC), Tony Lorentzen 
 
Fraværende: 
 Svend Trøst Sørensen (STS) - udtrådt af bestyrelsen. 
 
Referent:  

Tony Lorentzen (TL) 
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1. Vicevært / W.R. Service  
 

Vicevært/W.R. Service deltog ikke i mødet.  
 
Trappevasken fungerer iøjeblikket fint ifølge bestyrelsen, men vi vil fortsat holde øje 
med at kvaliteten består 

 
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde  
 
Referatet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 

 
3. Løbende sager  

A. Renovering af hoved- og bagtrapper, porte, døre og vinduer 

Arbejdet er under udarbejdelse og forventes færdigt i løbet af april. 
 

B. Liv under Buen (v/ TL) 

Det endelige projekt er udarbejdet og er nu i udbud. 
 

C. Køkken-faldstammer og stigestrenge (LL) 

Der er indhentet tilbud fra Finn. L & Davidsen, Neubert VVS samt Jeppson VVS på udskiftningen af tre 
sæt. Ydermere er der indhentet et alternativt tilbud på foring af faldstammerne. Ingen af tilbudene er indtil 
videre accepteret og planerne sættets i bero til efter næste generalforsamling hvor opgaven ovegår til et 
nyt bestyrelsesmedlem. De første opgange, der er planlagt til at blive udskiftet er Bispeengen 5 
th., Bispeengen 7 th. og Munkensvej 12 tv. Rækkefølgen er ikke endeligt fastlagt. (består indtil 
generalforsamling) 
 

D. Brandsikringskampagne 

Brandalarmerne er opsat men skal testes. TL og PØ tester. 
 

E. Nyhedsbrev 

Bestyrelsen vil arbejde på at nyhedsbrevet bliver elektronisk og i fremtiden omdelt via en mailingliste med 
foreningens medlemmer og beboere. Mailinglisten vil også kunne bruges til at videregive anden 
information. 
 
TL vil oprette mailing-systemet, der opdeles i en samlet liste til alle beboere/ejere og en liste pr. opgang. 
LL vil forsøge at indsamle adresser fra mails sendt til bestyrelsen når dette bliver relevant. 
 
Midlertidigt forslag til indhold – til nyhedsbrev ultimo marts: 
 

- Altan projekt (LL) 
- Bagtrappe-renovation (TL) 
- Renovation af vinduer (PØ) 
- Status på Liv under Buen / ”Bispeengbue projektet” (TL) 
- Antenne – analoge & digitale signaler (PØ/TL) 
- Ændringer i husorden (PØ) 
- Trappevask (herunder rydning af ting og sager) (LL) 
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F. Forsikringssager 

Der er blevet udbedre tag/facade-skader med indtrungen vand ved Munkensvej 8-10 samt Bispeengen 
13. Beboerne har fået tilbudt at få udbedret skader så snart vægge etc. er tørret op.  
 
Der er foretaget nogle præventive reparationer af karnappen og tårnet v. BA110 / MV2 som burde betyde 
at vi kan klare os gennem vinteren uden yderligere vand-indtrængen. I løbet af vinteren indhentes der 
tilbud på større og grundigere reparation.  

G. Kommende arbejdsdag / anden vedligeholdelse 

Opgaver til næste arbejdsdag (forslag modtages gerne):  
 

A. Skraldeskuret BE15/MV12 skal males 
B. Træbeskyttelse/olie på indersiden af portene 
C. Maling af legeplads 
D. Udskiftning af tag v. cykelskuret 
E. Male plankeværk 
F. Cykeloprydning (sedler sættes på mindst 1 md før arb. dag) 
G. Tømme lofts og kælderrum. 

 
Det er blevet besluttet at der fremover bliver afholdt arbejdsdag første søndag i maj måned samt første 
søndag i september. 
 

H. Havemøbler 

MC bestiller et sæt nye møbler til gården. 
 

I. El-målere 
 

Målerne i MV12 bliver lagt sammen indenfor de næste par uger. 
 

J. Cykelparkering 
 
TL undersøger muligheden for alternativ cykelparkering. 
 

K. Dørtelefoner.  
 
Der er aftalt tid til udskiftning af dørtelefoner hos beboere i BA108 og forventes færdigt i kommende uge 
fra dd. 
 

L. Generalforsamling 
 
Det forventes at der afholdes generalforsamling søndag d. 9. maj kl 14.00. 
 
Der skal findes fire nye bestyrelsesmedlemmer. Interesserede opfordres til at henvende sig til 
bestyrelsen, mens BB og PØ forhører sig hos beboere som kunne være interesseret. 
 
 

4. Diverse udvalg og grupper  

Medie gruppen (tidl. Internetgruppen) 

Bestyrelsen har efter nærmere overvejelse besluttet ikke at bruge flere resourcer på at undersøge en 
IPTV løsning. 
 
Der er blevet udskiftet en række udstyr i foreningens antennenetværk som gerne skulle betyde at 
signalkvaliteten er blevet væsentligt højere end tidligere. Hvis nogle beboere stadig har problemer med 
signalerne bedes de kontakte bestyrelsen. 
 
Pt. er det ikke muligt at tilkoble nye beboere da der ganske enkelt ikke er nogen frivillige til at varetage 
disse opgaver. Bestyrelsen vil overveje hvad der skal ske . 
 



 

 

 

Beboere anbefales i stedet at anskaffe sig et af de efterhånden billige og sandsynligvist hurtigere mobile 
systemer fra TDC, Oister el. lign. 
 

Havegruppen  

Intet nyt. 
 

Hjemmesiden  

Hjemmesiden er stadig under udvikling og bliver løbende opdateret.  
 

Altangruppen 

Forprojektet er udarbejdet og indsendt til Frederiksberg Kommune for forhåndsgodkendelse. Når der er 
faldet en afgørelse arbejdes der videre med projektet. 
 
I fald Frederiksberg Kommune godkender det videre arbejde vil der blive indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling i løbet af foråret/forsommeren. 
 
Nyheder i sagen bliver publiceret på hjemmesiden så snart det er muligt. 
 
 
 

5.  Økonomi  
 

· Restanceliste: 
o kr. 26.796,31 

· Ejerskifter: 
o MV10, 3. tv. 

 
 

6. Særlige poster (regning og postgennemgang) 
 
Rykker fra Virena på kr. 808,78. Regningen er betalt - ifølge STS. MC følger op.  
 

7. Eventuelt 
 
1. TL ønsker at overtage kælderrum. 
 
2. Vinduer til varmecentral. 
 
3.  
 
 

8. Næste møde samt vagthavende  
 

· Tirsdag d 20. april kl. 19.00 

· Indkøbsansvarlig: BB 

 

9. Bestyrelsestelefon uge  
 

11: TL 
12: TL 
13: PØ 
14: MC 
15: BB (indtil møde tirs) 
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10.Idéliste  
 

· Historie-/logbog for ejerforeningen. 
· Start- & velkomstpakke til nye beboere. 

 

Mødet sluttede kl. 19.00 


